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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  
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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro plaukimo baseino gelbėtojas. Pareigybės grupė 

– 4. Kvalifikuoti darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C. 

  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2. privalo mokėti plaukti, gebėti be sustojimo poilsiui nuplauti 100 m nuotolį plaukimo 

baseine, panerti giliausioje plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus 

32 kg svorio imitacinį manekeną; 

3.3. privalo būti susipažinęs su  Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sporto infrastruktūros objektų 

darbo organizavimą bei gebėti užtikrinti, kad lankytojai nepažeidinėtų saugaus elgesio vandenyje 

taisyklių; 

3.4. žinoti ir vadovautis darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, galiojančiomis 

instrukcijomis, techninės eksploatacijos bei darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių 

reikalavimais, šiuo pareigybės aprašymu; 

3.5. mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. užtikrina  plaukimo baseino lankytojų saugų elgesį plaukimo baseline; 

4.2. sudaro saugias plaukimo užsiėmimų sąlygas, atsižvelgiant į plaukimo baseino 

lankytojų mokėjimo plaukti įgūdžius, poreikius; 

4.3. taupiai naudoja materialinius ir energetinius išteklius; 

4.4. žino darbo tvarkos taisykles, šokinėjimo nuo bokštų plaukimo baseine taisykles, 

saugos ir higienos norminių aktų reikalavimus ir laikytis jų reikalavimų; 

4.5. griežtai laikosi  plaukimo baseino užimtumo tvarkaraščio ir darbo grafiko; 

4.6. plaukimo užsiėmimus leidžia vykdyti tik esant plaukimo baseino patalpoje 

privalomoms gelbėjimo priemonėms (kartelėms, gelbėjimo ratams, plaukimo takeliams); 



 

4.7. saugo gelbėjimo ir plaukimo inventorių, neleidžia plaukimo baseino lankytojams 

naudoti jį ne pagal paskirtį; 

4.8. supažindina papildomai plaukimo baseino lankytojus su saugaus elgesio plaukimo 

baseine taisyklėmis; 

4.9. įvertina plaukimo baseino lankytojų mokėjimo plaukti įgūdžius, leidžia pradėti 

plaukimo užsiėmimą (nemokančius plaukti pašalina iš baseino); 

4.10. plaukimo užsiėmimų metu savo darbą organizuoja, atsižvelgdamas į lankytojų 

poreikius, mokėjimo plaukti įgūdžius; 

4.11. pareikalauja pašalinti iš plaukimo baseino asmenis, t.y. lankytojus, kurie savo 

veiksmais, kelia pavojų savo ir kitų žmonių saugumui, apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių 

medžiagų; 

4.12. sudaro saugias sąlygas ir nustato laiką lankytojams šokinėti nuo 3 m ir 5 m šuolių į 

vandenį bokštų; 

4.13. dalyvauja plaukimo užsiėmimuose, kuriuos veda Panevėžio kūno kultūros ir sporto 

centro (toliau – Sporto centro) ar kitų sporto organizacijų treneriai, nepriklausomai nuo 

mokomosios sportinės specializacijos ir meistriškumo; 

4.14. dalyvauja Sporto centro projektų ir programų ruošime bei vykdyme; 

4.15. paslaugiai ir geranoriškai bendrauja su plaukimo baseino lankytojais, sportinių grupių 

ugdytiniais, mokymo plaukti grupių nariais; 

4.16. plaukimo užsiėmimuose dalyvauja tvarkingai, sportiškai apsirengęs, nepalieka darbo 

vietos plaukimo užsiėmimų vykdymo metu; 

4.17. praneša plaukimo baseino vyr. administratoriui/administratoriui apie padarytą žalą 

plaukimo baseino patalpoms, inventoriui ir kitam turtui; 

4.18. nedelsiant nutraukia plaukimo užsiėmimų vedimą, jeigu jų vykdymas gresia 

darbuotojų ir lankytojų saugumui ir apie tai praneša plaukimo baseino vyr. administratoriui arba 

įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui; 

4.19. nutraukia plaukimo užsiėmimą arba uždraudžia jį vykdyti užsiėmimo vadovams, 

jeigu jie nesilaiko plaukimo baseino saugaus užsiėmimų vykdymo instrukcijų ar lankytojų 

saugaus elgesio taisyklių reikalavimų; 

4.20. neleidžia plaukimo užsiėmimuose plaukimo baseine dalyvauti asmenims, 

neturintiems pakankamai plaukimo įgūdžių; 

4.21. suskirsto plaukimo baseino lankytojus pagal jų mokėjimo plaukti lygį, įgūdžius, 

poreikius; 

4.22. atsako už plaukimo baseino lankytojų saugų elgesį plaukimo baseine; 

4.23. sudaro saugias plaukimo užsiėmimo sąlygas plaukimo baseine, atsižvelgiant į 

lankytojų mokėjimo plaukti įgūdžius, poreikius (plaukimo užsiėmimuose turi teisę dalyvauti tik 

mokantys plaukti asmenys); 

4.24. atsako už privalomų gelbėjimo priemonių komplekto sudėtį ir laikymą nurodytose 

vietose; 

4.25. žino evakuacinius išėjimus ir gaisro gesinimo priemonių buvimo vietas ir geba 

organizuoti gaisro gesinimą; 

4.26. moka organizuoti lankytojų ir darbuotojų evakuaciją iš plaukimo baseino patalpų; 

4.27. moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą, moka atlikti skęstančiųjų gelbėjimo 

veiksmus ir suteikti pirmąją med. pagalbą skendimo atveju kol atvyks greitoji pagalba. Žino 

medicininių priemonių buvimo vietą; 

4.28. informuoja nedelsiant apie avarinę situaciją, nelaimingą atsitikimą atitinkamai 

tarnybai telefonu 112 ir tiesioginiam vadovui arba įstaigos vadovui; 

4.29. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis. 

 

________________ 

 

 


